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Bohu oddaného člověka pobožné a vroucné 
vzdychání nebesa prorážející    č. 106

Cesta pravá    č. 58

Horlivé toužení po Pánu Ježíši    č. 98

Chválen holub k žádosti pana Jiřího Ledna, 
mlynáře hlízovského    č. 105

Jeho Milosti Císařské žalostivé loučení 
s upřímnými Čechy    č. 89

Jiná    č. 43, 63, 64, 65, 70, 109

K památce a slavné paměti Jeho Excelen-
cí pána pana hraběte Kchinského. Složená 
v létu Páně 1699 dne 12. septembris    č. 72

K probuzení srdce truchlivého spívati užiteč-
ná    č. 93

Koleda vánoční    č. 59
Kristus    č. 75

Los volených Páně    č. 57

Na den Na nebe vzetí Panny Marie    č. 80
Na poslední neděli masopustní    č. 90
Na úsvitě    č. 16
Naříkání hříšníka kajícího a za milost Boží 

prosícího    č. 111
Nejprve pro člověka pocestného    č. 54

O lásce a milování Božím    č. 107
O lásce Boží    č. 68
O milosti Boží k lidskému pokolení    č. 95
O milování Pána Boha    č. 82
O nestálosti světa    č. 60
O soužení Pána Krista    č. 46
O stavu manželském    č. 56

Pannám k potěšitedlnému naučení    č. 88
Pánu Bohu dík činění v čas nočního probuze-

ní    č. 12
Píseň k Pánu Ježíši Kristu ukřižovanému    

č. 85
Píseň kratochvilná    č. 118
Píseň nová srdce truchlivého    č. 79
Píseň nová. Vyznání pravé víry křesťanské ka-

tolické vedle srovnání apoštolského sebra-
ná    č. 97

Píseň o manželství    č. 127
Píseň o nestálosti světa    č. 87, 125
Píseň o zahradách    č. 124
Píseň o závisti    č. 102
Píseň pěkná nová o vovčičkách, jaký užitek 

přináší na abecedu uvedená a od jedno-
ho nábožného pastýře ovcí v rytmy slože-
ná    č. 123

Píseň poctivým a šlechetným matronám k na-
učení a potěšení složená    č. 86

Píseň ranní při východu slunce    č. 20
Píseň v soužení a zármutcích k potěšení    č. 62
Píseň vnově složená, pannám k spívání    

č. 103
Písnička o stromích složená    č. 120
Písnička o Studnici    č. 121
Písnička vnově složená k Velebnému Jménu 

Pána Ježíše, Spasitele našeho    č. 99
Písnička vnově složená. Ponížená žádost za 

čisté a nevinné srdce k Pánu Ježíši vroucně 
učiněná    č. 96

Písničky vnově složené, první o zahradách, 
druhá o stromích, třetí o Studnici    č. 119

Po jídle    č. 84
Pobožné rozjímání milosti Boží, v člověčen-

ství Krista Pána lidskému pokolení proká-
zané    č. 40

Polední    č. 18
Pro osoby ženské    č. 31

Rejstřík názvů písní



Při pohřbu mrtvého těla    č. 67

Ranní    č. 17, 114
Rod svatého Jana Křtitele    č. 81
Rozjímání posledních věcí člověka    č. 78
Rozmlouvání pastýřův o narození Pána Kris-

ta    č. 38
Rozum    č. 74

Svět    č. 73

Šíp střely modlitební nebe prorážející    č. 77

Též o nestálosti světa    č. 126
Toužení člověka v zármutku postaveného    

č. 83

V čas bouře a hřímání    č. 55
V čas polední a nešporní    č. 14
V čas sucha    č. 69
V čas večerní    č. 15
Večerní    č. 19
Víra    č. 76
Vzpomínání na poslední věci    č. 66

Za odpuštění hříchův    č. 110
Za šťastné skončení    č. 71
Žádost srdečná za čisté a nepoškvrněné srd-

ce    č. 112

Žalostné loučení v Pánu usnulým Jeho Milos-
ti panem hejtmanem pardubským    č. 122
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